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كيت  ألاهميت الجيىظياظيت إلاىىلت اإلاغشب العشبي باليعبت للىالًاث اإلاخحذة ألامٍش

 3أ . سكاح عميــشوػ ــــ حامعت الجضائش ــــــ 

 

 ملذمت:

لُت ومنها مىُلت اإلاغغب الػغبي ججاطباث ونغاغاث بحن مهالح الىالًاث اإلاخدضة  حكهض اللاعة ؤلافٍغ

ىُت وباقي اللىي الىبري في الػالم في ظل الخىحهاث ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة إلاا بػض نهاًت الحغب الباعصة،  ألامٍغ

ؼ ؤلاؾتراجُجُت للهُمىت غلى مى لُت وهظا مداولت ول َغف جُبُم اإلاكاَع اَم الىفىط والثروة في اللاعة ؤلافٍغ

 . ؾُاؾت حُىؾُاؾُت بغاغماجُت  اهُالكا مً

والجُىؾُاؾُت إلاىُلت اإلاغغب الػغبي، وان لؼاما غلُىا البدث في  كبل الحضًث غً ألاهمُت الجُىؾتراجُجُت

ت التي ًخأؾـ غليها هظا اإلالاٌ، والتي حػخبر غىانغ مىهجُت لخدبؼ أهمُت مىُلت اإلاغغب  اإلاىُللاث الفىٍغت والىظٍغ

 : الػغبي في أحىضة اللىي الضولُت، خُث هجض في ملضمت هظه اإلاىُللاث ما ًلي

 

 : ظيتظياـــ الجيىمفهىم 

ؾُاؾُت للمغغب الػغبي ٌؿخضعي في بضاًت ألامغ جدضًض  اإلالهىص بـ: ــ ئن الحضًث غً الخهاةو الجُى

غلم ئعجبِ »" غلى أنها R .SERUTON، خُث غغفها "عوحغ ؾىغوجً "LA GEOPOLITIQUEُىبىلُدًُ "الج

" ، و "واٌع هىقىفغ  H .MACKINDER" و "هالفىعص ماهُىضع R .J.KJELLEN هُلحن  ج. أؾاؾا باؾم "عصولف.

K. HAUSHOFER .»" 

ضي " عصولف .ج.1899" ئلى ؾىت ُىبىلُدًُحػىص أنٌى مهُلح "الج  هُلحن  م خُث وان الػالم الؿٍى

R .J.KJELLENأٌو مً اؾخػمل هظا اإلاهُلح " (i)،  والظي ًهىع اإلاىكؼ الجغغافي همدضص مهم، وعبما أؾاس ي

ً مً أحل امخالن مؿاخاث أزغي   للخجاوـ الؿُاس ي، والظي ًهىع الضولت أًًا هىظام نغاعي مؼ آلازٍغ
(ii() ). 

لت  هما أهخم الػضًض مً اإلافىٍغً الغغبُحن بـ"الجُىبُىلُدًُ" مً خُث اغخباعها "غلم نىاغت الضولت" و"ٍَغ

 .    زالٌ ألاهمُت اإلافتريت للػىامل الجغغافُت في َبُػت وؾحر الػالكاث الضولُت جفىحر" مً

ت  مً هىا؛ فان الاغخماص اليامً في كلب الخدلُل الجُىـــ ؾُاس ي هى أن اإلالضعة الاكخهاصًت والػؿىٍغ

، وهُف جخػاَى مؼ ححرانها، هي هدُج ، ومىكػها في التراجِب الهغمُت بحن ؾاةغ الضٌو ت غىامل حُى لضي الضٌو

 . ؾُاؾُت

همػُى اؾتراجُجي في الػالكاث الضولُت ًخدضص بػىانغ  "الذوس"ما ًيبغي ؤلاقاعة ئلُه هىا هى أن ئصعان 

الهغاع والاؾخلغاع التي جمثل غىهغ اللىة والخأزحر في الػمم الاؾتراجُجي، الظي ٌػض مػُى أهثر أهمُت في غلم 

 .( iii) الجغغافُا الؿُاؾُت
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ػغف  ٌُ غلى أهه أخض ميىهاث الؿُاؾت الخاعحُت، وهى ًخدضص في الىظاةف الغةِؿُت التي جلىم  الذوس وهىا 

ػغف  ٌُ لت، وطلً في ؾػيها لخدلُم أهضاف ؾُاؾتها الخاعحُت، هما  بها الضولت في الخاعج غبر فترة ػمىُت ٍَى

فػاٌ اإلاىاؾبت لضولتهم، بأهه مفهىم ناوعي الؿُاؾت الخاعحُت إلااهُت اللغاعاث والالتزاماث واللىاغض وألا 

غ الجغغافُت اإلاىيىغُت؛ ومً هظا اإلاىُلم ال ًيكأ الضوع  والىظاةف التي ًجب غليهم اللُام بها في غضص مً ألَا

 .( iv) ؤلاكلُمي ئال غىضما حؿعى الضولت ئلى اللُام به ونُاغخه نُاغت واغُت ومضعوؾت

، خُث حؿىصه () ئكلُمُت مخجاوؿت ئلى خض بػُضبالغبِ والغحىع ئلى اإلاغغب الػغبي هجض أهه مجمىغت 

خمحز بمىاعص مخىىغت ومخياملت، هما ًلُىه ؾيان مخلاعبىن مً خُث  ؾماث َبُػُت ومىازُت مخلاعبت، ٍو

ت  .( v) اإلاالمذ البكٍغ

ش اللضًم للمغغب الػغبي ًإهض لىا "فغهىن بغوصاٌ  هظه  " أن Fernand BRAUDELوباالؾخفاصة مً الخاٍع

 «، ئط ًلٌى في هظا الهضص : اؾتراجُجُتاإلاىُلت واهذ جلػب هفـ الضوع الظي جلػبه الُىم بيىنها خللت عبِ 

ت مً اللغن الثامً مُالصي ئلى اللغن الغابؼ غكغ والخامـ غكغ مُالصي هي التي  َغق الظهب غبر الصحغاٍو

  .( vi) «أغُذ ألاهمُت لضٌو اإلاغغب الػغبي...

إلاغغب الػغبي امخضاصا للمدُِ ألامني ألاوعبي، وجؼصاص أهمُت هظه الىيػُت باليؿبت وحغغافُا ٌػخبر ا

ىُت جيخمي اؾتراجُجُا للمىُلت وجغجبِ بها غبر الػضًض  ىُحن أًًا غلى اغخباع أن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ لألمٍغ

 ً ت، باإليافت ئلى أنها قٍغ خىحب مً الغوابِ ؾىاء الاكخهاصًت أو الؿُاؾُت أو الػؿىٍغ لالجداص ألاوعوبي ٍو

 .( vii) غليها جلاؾم "اإلاساَغ"، "تهضًضاث "، "آلُاث اإلاىاحهت"

ووان هدُجت لهظه ألاهمُت التي ًخمخؼ بها الفًاء اإلاخىؾُي زانت مىه اإلاغاعبي أن أهضث الؿُاؾت 

ىُت جىاحضها في اإلاغغب الػغبي مجؿضة طلً في ئَاع زىاتي أهثر مىه حهىي، وهى ما فؿغ  في الحلُلت ألامٍغ

ىُت في اإلاغغب الػغبي ملاعهت مؼ مىاَم أزغي  و هظلً مً  -وباألزو في الكغق ألاوؾِ-يػف اإلاهالح ألامٍغ

لُا أو اإلاىحهت ئلى الكغق ألاوؾِ  .(viii) زالٌ يم اإلاغغب الػغبي ئما ئلى الاؾتراجُجُاث اإلاىحهت هدى ئفٍغ

ىُت  ومً هىا بضأ اإلاغغب الػغبي ًدظى بىىع مً الاهخمام باليؿبت لهاوؼ اللغاع في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الهاصعة غً  ؤلاؾتراجُجُتهظغا للغهان الُاكىي الظي جمثله مىُلت اإلاغغب الػغبي، وهى ما جفؿغه الىزاةم 

اث. ىُت التي تهخم بخلُُم اإلاهالح وجغجِب ألاولٍى  ؤلاعاصة ألامٍغ

ففي "ئؾتراجُجُت ألامً اللىمي للغن حضًض"، التي أغضتها ئصاعة "ولُيخىن" ونضعث آزغ وسخت مػضلت 

ش  اث2000حاهفي  05منها بخاٍع  هي :( ix) ، نىفذ اإلاهالح الى زالر مؿخٍى

 

 :ىُت  اإلاعخىي ألاول/ اإلافالح اإلالحت والتي جخػلم بالبلاء، وحكمل الىحىص اإلااصي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 وخلفائها ويمان أعواح اإلاىاَىحن وهمِ ألاصاء الاكخهاصي، وجأمحن البيُاث ألاؾاؾُت.

 :ىُت، ولىنها جإزغ  اإلاعخىي الثاوي/ اإلافالح اإلاهمت وهي التي ال جإزغ في البلاء اإلااصي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

بُػت الػالم الظي جخأزغ به الىالًاث اإلاخدضة  ىُت َو كمل طلً في همِ الغفاهُت ألامٍغ ىُت، َو ألامٍغ

ىُت، أو التزاماث للحلفاء، أو ألاػماث التي ًمىً أن جإصي  اإلاىاَم التي جىحض فُه مهالح اكخهاصًت أمٍغ

 . ئلى جضفم هبحر لالحئحن
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 :ىُت، مثل خلىق  اإلاعخىي الثالث/ مفالح أخشي وجخمثل أؾاؾا في اإلاهالح ؤلاوؿاهُت، واللُم ألامٍغ

 . ت، واإلاؿاغضاث في خالت خضور اليىاعر الُبُػُتؤلاوؿان، و وكغ الضًملغاَُ

مً زالٌ هظا الخهيُف ًمىىىا ئصعاج مىُلت اإلاغغب الػغبي يمً اإلاؿخىي الثاوي مً اإلاىظىع 

يي يي باغخباعها مىُلت طاث أهمُت اكخهاصًت باليؿبت لىمِ الغفاهُت ألامٍغ ً  الاؾتراجُجي ألامٍغ وطلً الغخباٍع

 : أؾاؾحن هما

ا غاإلاُا، وباألزو باليؿبت للجؼاةغ في مجالي البتروٌ والغاػ أن مىُلــــ  ت اإلاغغب الػغبي جمثل كُبا َاكٍى

 . الُبُعي ولُبُا في مجاٌ البتروٌ، ئيافت الى الاخخُاَاث الىفُُت اإلادخملت في مىعٍخاهُا

متـــ  اإلاىظمت، وهما عهاهان  أن الغهاهاث ألامىُت في مىُلت اإلاغغب الػغبي واإلاخمثلت أؾاؾا في ؤلاعهاب والجٍغ

مإزغان ولى بيؿب مخفاوجت غلى اليكاٍ الاكخهاصي. هظه الغهاهاث ألامىُت ًمىً أن جإزغ بكيل هبحر غلى 

ىُت باغخباع اإلاغغب الػغبي واحهت أَلؿُت ومخىؾُُت طاث امخضاص مػخبر، و في  اإلاهالح الاكخهاصًت ألامٍغ

م ألاؾاس ي لىاكال  ىُت مً الخلُج والكغق ألاوؾِهفـ الىكذ ًمثل اإلاخىؾِ الٍُغ  . ث الىفِ ألامٍغ

كض  وغلى الػمىم فان ألاهمُت ؤلاؾتراجُجُت إلاىُلت اإلاغغب الػغبي باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغىُت

أزظث غضة مغاخل واهذ ول مغخلت حػُي حغغت ػاةضة لًغوعة أن ًيىن للمغغب الػغبي اهخماما واضحا 

 : باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة، خُث ًمىً أن هخلمـ طلً مً زالٌ الىلاٍ الخالُت

 2001ظبخمبر 11الىالًاث اإلاخحذة في مىىلت اإلاغشب العشبي كبل وبعذ أحذاث إظتراجيجيت 

كيالاهخمام  -1 خي ألامٍش  . بمىىلت اإلاغشب العشبي: دساظت مً اإلاىظىس الخاٍس

ش الاهخمام  ييهىا ًمىً جلؿُم جاٍع بمىُلت اإلاغغب الػغبي ئلى زالر مغاخل أؾاؾُت: زالٌ الحغب  ألامٍغ

 . 2001، ما بػض 2001الباعصة، بػض نهاًت الحغب الباعصة ختى 

 : خالل الحشب الباسدةـــ 

خي  ىُت وصٌو اإلاغغب الػغبي أن هظه ألازحرة لم ًإهض اإلاسح الخاٍع للػالكاث بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت ت باليؿبت إلاهالح الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ، و طلً غلى الغغم مً مىكػها الاؾتراجُجي (x) جىً مىُلت خٍُى

غحؼ طلً باألؾاؽ ئلى أن مىُلت اإلاغغب الػغبي هي مىُلت هفىط أوعوبُت   –فغوؿُت بالخهىم  –اإلاخمحز، ٍو

. (xi)مً حهت أزغي  –ؾابلا  –مً حهت، وأن الجؼاةغ ولُبُا واهخا لهما غالكاث حُضة مؼ ؤلاجداص الؿىفُتي 

ىُت وان يػُفا حضا،  ئيافت لظلً فان اخخماٌ الخُغ آلاحي مً اإلاغغب الػغبي الى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اإلاىُلخحن، وغضم كضعة صٌو اإلاغغب الػغبي غلى تهضًض هظغا إلاا فغيخه الحخمُت الجغغافُت مً جباغض بحن 

ىُت بكيل غؿىغي مباقغ، هظا مً حهت، ومً حهت أزغي وان واضحا أن صٌو اإلاغغب  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت والخلُج، والىغاًُبي، والكغق ألاوؾِ... ت في ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ  . الخ الػغبي واهذ بػُضة غً اإلاغاهؼ الحٍُى

ىُت بمىُلت اإلاغغب الػغبي زالٌ  هما ًمىً جفؿحر يػف الاهخمام الاؾتراجُجي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

مغخلت الحغب الباعصة، مً زالٌ ئؾتراجُجُت جلؿُم ألاصواع بحن صٌو اإلاػؿىغ الغأؾمالي في مدانغة اإلاض 

ىُت واهذ كض أهاَذ هظا الضوع م ً مىُلت اإلاغغب الػغبي لفغوؿا الكُىعي، خُث أن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
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ت مؼ صٌو اإلاغغب الػغبي ًمىً مً  سُت اؾخػماٍع غلى أؾاؽ أنها خلُف لُبرالي مً حهت،  ولها عوابِ جاٍع

 .( xii) زاللها الخأزحر غلى هظه الضٌو مً حهت أزغي 

اجُجي ئن الغهاهاث الاكخهاصًت وباألزو في قلها الُاكىي وان لها صوع مإزغ في يػف الاهخمام الاؾتر 

 ً ت باليؿبت للمؿدثمٍغ بمىُلت اإلاغغب الػغبي، طلً أن الاهدكافاث البترولُت زالٌ جلً اإلاغخلت لم جىً مغٍغ

ىُحن، ئيافت ئلى أن فغوؿا واهذ حؿخدىط غلى وؿبت هبحرة مً غلىص الخىلُب والاؾدثماع في مجاٌ  ألامٍغ

 .( xiii) خم الخىاحض الفغوس ي فيهاالُاكت في اإلاغغب الػغبي وهى ما حػل الىالًاث اإلاخدضة ال جؼا

ىُت في اإلاغغب الػغبي بهفت مػلىت مؼ  وغلُه، جأهض الاهخمام الُاكىي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .( xiv) 1997، و 1996، و 1995الاهدكافاث البترولُت الهامت في الجؼاةغ في ؾىىاث 

 : 2001مً نهاًت الحشب الباسدة حتى  ــ

يي الؿابم "حىعج بىف ألاب" هلاقاث آزاع مفهىم الىظام الضولي  الجضًض الظي صغا ئلُه الغةِـ ألامٍغ

واؾػت جمدىعث خٌى اإلادضصاث التي ًمىً مً زاللها الحىم غلى "نفت الجضة" في الىظام، ولػل أهم هظه 

اإلادضصاث "حغحر همِ الخفاغل" مً هظام زىاتي اللُبُت كاةم غلى "الخىافـ الػؿىغي" ئلى هظام أخاصي 

 .( xv) ُت ًخجه أهثر هدى "الخىافـ الاكخهاصي"اللُب

ىُت هىغا مً ؤلاهخمام باإلاىُلت اإلاغاعبُت، جبػا إلمالءاث  وغلى هظا ألاؾاؽ أبضث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت الجضًضة التي بضأث في جُبُلها بػض نهاًت الحغب الباعصة والتي جىو غلى أن  ؤلاؾتراجُجُتوملخًُاث  ألامٍغ

في الػالم. وكض وان هظا ؤلاهخمام مبيُا غلى جدفحزاث  ؤلاؾتراجُجُتًىع اإلاإزغ في ول الىلاٍ ًيىن لها الح

ت مخمثلت في اخخُاَي الجؼاةغ و لُبُا مً الىفِ والغاػ الُبُعي  .(xvi) َاكٍى

اتها،  ما ًالخظ غلى ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغىُت في هظه الفترة ئصعاحها مىاَم أزغي لم جىً مً كبل يمً أولٍى

وكض وان اإلاغغب الػغبي يمً هظه اإلاىاَم الجضًضة، ما ًالخظ أًًا أن في هظه اإلاغخلت ػاص الاهخمام ألامٍغيي 

 1994ألامٍغىُت في  باكامت غالكاث حُضة مؼ صٌو اإلاغغب الػغبي، زانت في قلها الاكخهاصي، خُث باصعث ؤلاصاعة

لُا"، وهى مكغوع للكغاهت الاكخهاصًت بحن الىالًاث اإلاخدضة  بمكغوع "هضواث الكغق ألاوؾِ وقماٌ ئفٍغ

 . ألامٍغىُت و صٌو الكغق ألاوؾِ واإلاغغب الػغبي

ىُت  وهظغا لفكل هظا اإلاكغوع هدُجت حػثر مؿاع الؿالم في الكغق ألاوؾِ، باصعث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

بمكغوع آزغ للكغاهت الاكخهاصًت مؼ صٌو اإلاغغب الػغبي، وهى  – 1998أي ؾىت  –ض أعبؼ ؾىىاث مً طلً بػ

ىُت والضٌو  **ما ٌػغف بمباصعة "أًؼوؿخاث" التي اكترخذ ئكامت قغاهت اكخهاصًت بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ِـ مىُلت جباصٌ خغ، وجلضم الىالًاث اإلاغاعبُت الثالر: الجؼاةغ، اإلاغغب، جىوـ همغغب مىخض ونىال الى جأؾ

ىُت هظه الكغاهت غلى أنها ؾبُل الى جدلُم: "ألامً، الغفاهُت اكخهاصًت، الضًملغاَُت"  .( xvii) اإلاخدضة ألامٍغ

 

 : 2001ما بعذ   ـــ

يي إلاا بػض أخضار ؾبخمبر، جمثل مىُلت اإلاغغب الػغبي خؼاما  خؿب اإلاىظىع الاؾتراجُجي ألامٍغ

والجماغاث اإلاؿلحت في مىُلت اإلاغغب  "اللاعذة"اؾتراجُجُا مخلضما لخًُِم الخىاق غلى وكاَاث جىظُم 

لي والتي جؼاًضث فيها خالت الال ب، أمً حغاء ججاعة ألا  الػغبي والؿاخل والػمم ؤلافٍغ ؾلحت واإلاسضعاث والتهٍغ
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غ اؾتراجُجُاتها الهجىمُت.  ت كىاغضه وجٍُى وهي اإلاىاعص ألاؾاؾُت التي حػخمض غليها الحغواث ؤلاعهابُت في جلٍى

ىُت أن الحغواث ؤلاعهابُت حػمل غلى اؾدثماع خالت الفغاغاث  وغلى هظا ألاؾاؽ جغي الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت الفًاء اإلاخىؾُي هيلألامىُت في اإلاىُلت لخىثُف وكا  .(xviii)َاتها هدى أوعوبا واإلاهالح ألامٍغ

ىُت في جدغهها الاؾتراجُجي في مىُلت اإلاغغب الػغبي  مىً ئعحاع زلفُت الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ٍو

يي في أغلاب ئغالهه الحغب الضولُت غلى ؤلاعهاب،  ذ الظي كضمه الغةِـ ألامٍغ لي ئلى الخهٍغ والؿاخل ؤلافٍغ

غلى أن هظه الحغب ال جيخهي باللًاء غلى ؤلاعهابُحن وئهما جخػضاها ئلى ججفُف مىابؼ الحغواث  خُث عهؼ 

: "خغبىا غلى ؤلاعهاب جبضأ باللاغضة لىنها ال جيخهي غىضها... " وهى ما ًىحي بأن الىالًاث  ؤلاعهابُت، ئط ًلٌى

ىُت ؾدخجه هدى بىاء جدالفاث صولُت وئكلُمُت ألامغ ال ظي حػل مً صٌو اإلاغغب الػغبي صوال مً اإلاخدضة ألامٍغ

الًغوعي ئصماحها في ؤلاؾتراجُجُت الضولُت إلايافدت ؤلاعهاب، و جيبؼ هظه الًغوعة أؾاؾا مً ؤلاغخباعاث 

 : الخالُت

كض َغأ غليها حغحر مفاجئ وهى جبىيها إلابضأ  2001ؾبخمبر  11أن الؿُاؾت الخاعحُت ألامٍغىُت لفترة بػض  -

"همبضأ كاةض" لؿُاؾتها الخاعحُت، وهى اإلابضأ الظي ال يهخم لغغبت أو غؼوف أي صولت غً ميافدت ؤلاعهاب 

 . الخػاون مؼ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغىُت في هظا اإلاجاٌ، هما ال يهخم ختى باإلاباصب الضولُت

و هما  اغخباع اإلاغغب الػغبي غلى أهه أٌو مىُلت حػغيذ لخدضًاث الػمل ؤلاعهابي، وهى ما أهخج جغاهما -

هاةال مً الخبرة في الخػامل مؼ هظه الظاهغة لضي صٌو اإلاىُلت زانت في مجاٌ الخيؿُم ألامني، وهي 

ىُت هفؿها بداحت ئليها غلب أخضار  ؾىاء  2001ؾبخمبر  11الخبرة التي وحضث الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لت الخػامل مؼ التهضًض ؤلاعهابي أو مً خُث الحهٌى غلى اإلاػ لىماث اليافُت غً ألافغاص أو مً خُث ٍَغ

 . الجماغاث ؤلاعهابُت بالىظغ الى الخىاحض الىبحر للػىهغ الػغبي يمً هظه الجماغاث

ىُت في أفغاوؿخان والػغاق مً زالٌ غضم كضعتها غلى الخدىم في فُالم  - جىعٍ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لخفجحراث، الازخُافاث والاقدباواث اإلالاومت التي اهخهجذ "ئؾتراجُجُت خغب اإلاضن" التي جخسظ مً ا

ىُت الػىصة الى الجؼاةغ مغة  الخاَفت ؾالخا أؾاؾُا لها. هظا الخىعٍ فغى غلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

أزغي مً أحل الاؾخفاصة مً زبرتها في مجاٌ مىاحهت خغب اإلاضن التي اجبػتها الحغواث ؤلاعهابُت في 

ت واملت  . الجؼاةغ مضة غكٍغ

 للىالًاث الغةِؿُحن الكغواء مً-الجماغاث هظه ميافدت في ججغبتها بدىم- واإلاغغب لجؼاةغا حػخبر هما

ىُت اإلاخدضة إهض ؤلاعهاب، ميافدت مجاٌ في ألامٍغ يي الغهان هظا ٍو يا أن كاةال بىف حىعج ألامٍغ  جىانل أمٍغ

يا بهفتها الجؼاةغ غلى الغهان  .() ؤلاعهاب ميافدت مجاٌ في قٍغ

مىً يي اإلاىظىع  في للجؼاةغ اؾتراجُجي-الجُى الضوع  اعجلاء جفؿحر ٍو  بمخُلباث ألازحرة الؿىىاث زالٌ ألامٍغ

يي الاكخهاصي الغهان مؼ اكترن  الظي ؤلاعهاب إلايافدت الضولُت الكغاهت الجضًض الػامل هظا  البلض هظا في ألامٍغ

ىُت اإلاخدضة الىالًاث وحػخبر هيل الػغبي اإلاغغب ىُلتمو  الُاكت، مجاٌ في الؾُما  التي الخدىالث أن ألامٍغ

ىُت اإلاخدضة الىالًاث خغم مؼ جتزامً الجؼاةغ حكهضها  يض الكامل هفاخها في حضص قغواء ئًجاص غلى ألامٍغ

 مً اإلاجاٌ هظا في الجؼاةغ وحػخبر(xix)والاحخماغُت   الاكخهاصًت الؿُاؾُت الخدىالث الاغخباع بػحن آزظة ؤلاعهاب

ٌ  اهبر  .  اإلاىانفاث لهظه اؾخجابت الضو
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ىُت صٌو اإلاغغب الػغبي باألزو الجؼاةغ  خلُفا  –بالىظغ ئلى هظه الاغخباعاث، حػخبر الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يا عةِؿُا لها في الخدالف الضولي إلايافدت ؤلاعهاب، طلً أن ؤلاهخمام بمىيىع ؤلاعهاب الضولي في الؿُاؾت  وقٍغ

ىُت ٌػىص ئلى بضاًت الثماهُيُاث، فلض أغلً "الىؿىضع هُغ" أن ؤلاعهاب الػالمي ؾُدل مدل (  *) الخاعحُت ألامٍغ

يي "حىعج بىف ألاب" بأن كًُتي ؤلاعهاب ، (xx)خلىق ؤلاوؿان وبػض غلض مً الؼمً نغح الغةِـ ألامٍغ

اث ئصاعجهواإلاسضعاث ؾخيىهان غلى عأؽ  ىُت حُضا ،  (xxi) أولٍى وغلى هظا ألاؾاؽ فهمذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . يغوعة الخػاون مؼ الجؼاةغ في مُضان ميافدت ؤلاعهاب الضولي 2001 ؾبخمبر  11كبل

مً حهت أزغي واهذ الجؼاةغ مً بحن الضٌو الؿباكت إلغالن صغمها للبِذ ألابٌُ في ئغالن خملت صولُت 

ؼ بىجفلُلت" في البِذ ألابٌُ "بلضها  2003صٌؿمبر  22ان طلً في يض ؤلاعهاب.وو خحن كاٌ الغةِـ "غبض الػٍؼ

ًًفهم، عبما أهثر مً  يي ٌػض آلازٍغ    .( xxii) "2001ؾبخمبر  11، الحؼن ألامٍغ

ت واضحت لُبُػت الػالكاث مؼ ، ئلُه  ؤلاقاعةما ًمىً  هى أن واقىًُ ال جلضم جىنُفا صكُلا وعٍؤ

الضٌو اإلاغاعبُت، طلً أن البػض ألامني ألاهثر هُمىت غلى هظه الغؤٍت، ومؼ طلً، جدظى الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت بىيؼ اؾخثىاتي وبمػاملت جفًُلُت ججػلها جخمىكؼ بكيل أفًل مً بلُت اإلاىافؿحن في اإلاىُلت  ألامٍغ

اإلاغاعبُت، ألنها أزبدذ كضعتها غلى الخىُف مؼ وافت ألاوياع ألامىُت التي جمغ بها صٌو اإلاىُلت، غىـ بلُت 

 اللىي الضولُت اإلاىافؿت، زهىنا غلى الهػُضًً الػؿىغي والاكخهاصي.

 . مخالصمت الذًملشاويت وحلىق ؤلاوعان-1200ظبخمبر 11أحذاث ما بعذ مشحلتـــ  2

ىُت الخاعحُت ًالخظ بضكت أنها الىهُل الغةِـ آللُت زىعٍت ئن اإلاخدبؼ لؿُاؾت  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

يا وفي ول مغة  وىهُت جيكغ، في ٌَى الػالم وغغيه، الضًملغاَُت و الغأؾمالُت اللُبرالُحن، خُث هجض أمٍغ

ظه اإلاباصب مجغص جغفؼ مبضأي الضًملغاَُت وخلىق ؤلاوؿان هغهحزجحن أؾاؾِخحن لؿُاؾتها الخاعحُت ئال أن ه

أصاة حؿخغلها لخدلُم مهالحها، هما حؿعى ئلى ئًجاص هسبت مىالُت لها لًمان مهالحها حؿخفُض مً ئمياهُت 

ىُت لُغح كًاًا مػُىت واإلاجخمؼ اإلاضوي، وصوع اإلاغأة في الؿُاؾت  . الػىإلات ألامٍغ

ىُت الؿابل ت "وىهضولحزا عاٌـ" في ئَاع ئط ًخطح هظا ألامغ حلُا مً زالٌ كُام وػٍغة الخاعحُت ألامٍغ

ؾُاؾت الغةِـ ألاؾبم حىعج والىغ بىف بفغى ؤلانالح الؿُاس ي غلى صٌو الػالم ؤلاؾالمي، وكض قملذ 

لُا منها ول مً لُبُا، جىوـ، الجؼاةغ، واإلاغغب، خُث أحغث زاللها مداصزاث  هظه الخُت صٌو قماٌ أفٍغ

منها مؿخلبل الػالكاث الثىاةُت ومؿاع   ئؾتراجُجُتؿاةل مهمت مؼ عؤؾاء هظه الضٌو جم الخُغق زاللها ئلى م

لُا بأهضاف الحملت الضولُت غلى ؤلاعهاب، ئيافت ئلى كًاًا ؤلانالح   الخيامل اإلاغاعبي وئلتزام صٌو قماٌ ئفٍغ

 . ( xxiii) والضًملغاَُت

أنٌى مغاعبُت ومً مؿاةل خلىق ؤلاوؿان َالبذ الضٌو اإلاغاعبُت مً حاهبها باَالق ؾغاح السجىاء مً 

في سجً غىاهخاهامى، واخترام خلىق اإلاؿلمحن مً أنٌى مغاعبُت في أمحروا. لىً في اإلالابل، جماعؽ واقىًُ 

ا متزاًضة خُاٌ اإلاُالبت باخترام خلىق ؤلاوؿان في الضٌو اإلاغاعبُت، ووكف الخغوكاث اإلاسجلت غليها،  يغَى

ىُت والضولُت، التي جىفغ  غ ألامٍغ . وواهذ الجؼاةغ هما جبحن الخلاٍع لىاقىًُ وعكت يغِ ئيافُت غلى هظه الضٌو

اعة " ىُت في هيالسي كلييخىن كض عفًذ كبٌى ٍػ يي لػاةالث اإلافلىصًً حغاء ألاػمت الَى " غًى اليىوغغؽ ألامٍغ

اعة ولُيخىن للمغغب. لىً الجؼاةغ اؾخُاغذ أن جلُؼ  حؿػُيُاث اللغن اإلااض ي، وفي اإلالابل ؾمذ اإلاغغب بٍؼ
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" للىئام اإلاذويومباصعاجه "  الشئيغ بىجفليلتهامت بسهىم اؾترحاع الؿلم اإلاضوي بفًل ؾُاؾت أقىاَا 

ىُت ؾىت  2000ؾىت  غ وػاعة الخاعحُت  هظا مً حهت، أما مً حهت أزغي  (xxiv)2005واإلاهالحت الَى كىبل جلٍغ

ىُت ألازحرة خٌى خلىق  ث فيها الخاعحُت بالىثحر مً الغفٌ، وفي هفـ الفترة التي أنضع  ؤلاوؿانألامٍغ

غها نضع مً مغهؼ  ىُت جلٍغ والخىزُم خٌى خلىق الُفل واإلاغأة، وهى غمل هىعي أهجؼجه هظه  ؤلاغالمألامٍغ

ت ىُت الجؼاةٍغ  .  (xxv) الجمػُت الَى

يي في  وهدُجت ول ما ؾبم، ًمىً جلخُو اإلاياهت التي ًدخلها اإلاغغب الػغبي في اإلاىظىع الاؾتراجُجي ألامٍغ

 :    ألاؾاؾُت الخالُت الىلاٍ الثالزت

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولكً إلاارا هزا الاهخمام؟

جىفغ مىُلت اإلاغغب الػغبي الػضًض مً الامخُاػاث ججػل منها مىُلت اهخمام باليؿبت للػضًض مً اللىي 

ىُتالىالًاث اإلاخدضة  عأؾهاالضولُت و غلى  ، وئط هدً هىا في هظا اإلالاٌ هداٌو عنض الاهخمام اإلاتزاًض ألامٍغ

ىُت إلاىُلت اإلاغغب الػغبي هجض مً الًغوع  ي ؤلاقاعة ئلى اإلاػُُاث ألاؾاؾُت التي للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . حػلذ وػاصث مً اهخمام الىالًاث اإلاخدضة باإلاىُلت اإلاغاعبُت والتي ًمىً عنضها في الىلاٍ الخالُت

 البعذ الاكخفادي إلاىىلت اإلاغشب العشبي . 

اإلاىُلت اإلاغاعبُت، فهي جدخىي غلى زغواث  ئلى حاهب اإلاىكؼ ؤلاؾتراجُجي والجغغافي الهام الظي ئهدؿبخه

ت باليؿبت لإلكخهاص الػالمي غامت وئكخهاص الضٌو الغغبُت الهىاغُت زانت، وهى ألامغ الظي  ئؾتراجُجُت خٍُى

في خلل الضعاؾاث اإلاغاعبُت، هظا الخػلُض الظي ًمىً عؤٍخه في مُضان  للضاعؾحنأهخج حػلُضا هبحرا باليؿبت 

لُبُا( وصٌو أزغي طاث  –ن صٌو ًغجىؼ ئكخهاصها غلى غاةضاث الىفِ والغاػ )الجؼاةغ ؤلاكخهاصي، خُث هىا

جىىع ئكخهاصي أهثر أي جلػب الفالخت، والهىاغت والؿُاخت صوعها في بىاء ؤلاكخهاص هخىوـ، واإلاغغب، وهظا 

ىاكؼ الخىىع وؤلازخالف هى الظي زلم هىغا مً الخػلُض بدُث ًجػل الضاعؾحن ًغجبيىن في جهىع ال

 . ؤلاكخهاصي للمىُلت هيل مىخض

الدؿلُم بأن اإلاغغب 

الػغبي همؼة ونل 

ئؾتراجُجُت َبُػُت 

جغبِ اإلاجاٌ الكغق 

أوؾُي بالخلُج،   

لُا  وكؼوًٍ، و ئفٍغ

حىىب الصحغاء الى 

لس ي،  غاًت اإلادُِ ألَا

و ولها مىاَم طاث 

أهمُت في ؤلاؾتراجُجُت 

ىُت.  ألامٍغ

زلم خالت أمىُت مؿخلغة في 

اإلاىُلت، مً أحل ئبػاص أي 

اخخماٌ للخىجغ الظي ال ًسضم 

اإلاهالح ؤلاكخهاصًت 

ىُت، أو  ؤلاؾتراجُجُت ألامٍغ

ًضفؼ بالىالًاث اإلاخدضة 

ىُت ئلى الاعجباٍ  ألامٍغ

بجزاغاث جهػب ئصاعتها أو 

 اللًاء غليها.

أوعوبي  –مجاٌ مخىؾُي 

مؿخلغ، خُث ٌػخبر اإلاغغب 

 –ػغبي بػضا مخىؾُُا ال

أوعوبُا أؾاؾُا، و خضور 

في اإلاىُلت أي هؼاع 

ؾِىدكغ الى اإلاخىؾِ 

أوعوبا، و هما مىُلخان و 

جلػان في كلب اإلاهالح 

ىُت ت ألامٍغ  الحٍُى

ىال إلى  مما ٌعخلضم ـو
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ه  هظا الخىىع الاكخهاصي بحن صٌو اإلاىُلت ًجػل الخغوج بهىعة واضحت لإلكخهاص اإلاغاعبي أمغا حػتًر

الىثحر مً الهػىباث والغهاهاث، لظلً هجض مً الًغوعي جبني ملاعبت الجغغافُت الاكخهاصًت، هػىهغ 

ه مً زغواث ئكخهاصًت مً ججمُعي بما أن الجغغافُا هي التي جدضص ألاك  الُم، وما جدخٍى

حهت، وبما أن الجغغافُا ؤلاكخهاصًت تهخم بضعاؾت الػالكاث بحن اللىة و ؤلاكلُم مً حهت أزغي، وول طلً 

 .( xxvi) بهضف جلضًم صعاؾت مخياملت للمىيىع مدل الضعاؾت

الاكخهاصًت، هظه  و لهظا ؾىداٌو مً زالٌ هظه الىلُت في هظا اإلالاٌ جلضًم أبجضًاث الجغغافُت

 الى ؤلامياهُاث الاكخهاصًت التي جىحض في اإلاىُلت اإلاغاعبُت. ؤلاقاعةاإلالاعبت هداٌو مً زاللها 

 . خفائق اإلاجال الاكخفادي باإلاغشب العشبي -1

 ألاواصًمُتكبل الحضًث غً الخهاةو الجغغافُت إلاىُلت اإلاغغب الػغبي وان البض مً جىيُذ الغؤٍت 

 ؤلاوؿانو بضعاؾت ازخغغافُت الاكخهاصًت، وغلُه هي طلً الػلم الظي  جإلاضلٌى اإلاػُى الانُالحي ليلمت ال

اإلاسخلفت. وحػض الجغغافُا الاكخهاصًت هػلم ونف ألاعى وهظا  للمىاعص الُبُػُت لألعى، وئهخاج الؿلؼ

بمػنى  "Graphas"و ألاسك" بمػنى Géoالتي جخيىن مً ملُػحن "" GEOGRAPHY"حػٍغف مؿدىض مً ولمت 

ف ، و بىاء غلى طلً جهبذ الجغغافُا الاكخهاصًت هي غلم ونف الظىاهغ الاكخهاصًت اإلاىحىصة غلى ـو

ؾُذ ألاعى وجضعؽ هظه ألازحرة جباًً ألاوكُت ؤلاكخهاصًت  وحكابهها مً ميان آلزغ غلى ؾُذ ألاعى ؾػُا 

خًمً طلً ونف الدكابه والخباًً في إلهخاج الؿلؼ وئًجاص الخضماث طاث اللُمت والىفؼ لإل وؿان، ٍو

ألاوكُت ؤلاكخهاصًت وجىػَػها الجغغافي وجدلُلها وجفؿحرها وحػلُلها وجفؿحرها مؼ عبِ الظىاهغ بػٌ البػٌ، 

مىً ئًجاػها في هلُخحن هما جدضًض اإلاكيلت، زم جدلُلها  وأنبدذ الجغغافُا ؤلاكخهاصًت واضحت اإلاػالم ٍو

 . مياهُا

افغ مىُلت اإلاغغب الػغبي غلى أغلب اإلاىاص ألاولُت التي جدخاج ئليها الضٌو الهىاغُت وأهمها مغاعبُا جخى 

الىفِ والغاػ الُبُعي، الحضًض، الغنام، الفىؾفاث، الُىعاهُىم، وهي اإلاىاعص التي واهذ وال جؼاٌ جىدس ي 

بل وأؾاؽ الجزاغاث والحغوب هما جخمحز الهىاغت اإلاغاعبُت بدىىغها وجسخلف في  وئؾتراجُجُتنبغت اكخهاصًت 

ت، وجىوـ واإلاغغب ألاكص ى في الهىاغاث  جىػغها بحن ألاكُاع، ئط جخمحز الجؼاةغ ولُبُا في الهىاغاث الخجهحًز

 .   واإلاُياهىُت الاؾتهالهُت

ت جتراوح  باإلااةت في لُبُا  29باإلااةت في مىعٍخاهُا و 9 بحنوحؿاهم الهىاغت اإلاغاعبُت في الدكغُل بيؿبت مئٍى

ً الىاجج الخام  بهفت غامت خىالي زمـ الُض الػاملت اليكُُت باإلاغغب الػغبي الىبحر هما حؿاهم في جيٍى

ت جتراوح بحن  باإلااةت بالجؼاةغ وبهفت غامت خىالي الغبؼ في الىاجج  35باإلااةت بمىعٍخاهُا و 15الضازلي بيؿبت مئٍى

الؿاخلُت كغب اإلاىاوئ والُغكاث اإلاػبضة  ي للمغغب الػغبي الىبحر، وجترهؼ هظه الهىاغاث في اإلاىاَمالضازل

 . وخُث جىثر الُض الػاملت فىخج غً طلً جفاوث اكخهاصي بحن اإلاىاَم، وهجغة صازلُت، وهثرة البُالت

 

ت باإلاغشب العشبي .2  .(  xxvii)اإلاىاسد اإلاىجميت والىاكٍى

حر مىاعص َاكُت ومىجمُت بىمُاث هاةلت وهامت ومخىىغت، وهي أؾاؾا مً الىفِ ًيخج اإلاغغب الػغبي الىب

اإلاغغب ألاكص ى وجىوـ ومىعٍخاهُا: خُث ًدخل  والغاػ الُبُعي والفىؾفاث والحضًض. ًخمغهؼ ؤلاهخاج اإلاىجمي في

غ ( اإلاغغب الػغبي اإلاغجبت ألاولى بحن مىخجي الفىؾفاث في الػالم، بدُث أهخج اإلاغغب ألاكص ى )ز بىت ـ بىهٍغ ٍغ
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مثل ئهخاج  7566وجىوـ ) الغصًف (  2002ألف ًَ مً الفىؾفاث ؾىت  23028 ألف ًَ مً الفىؾفاث، ٍو

ً ( فخيخج  باإلااةت مً ئهخاج 70البلضًً  ألف ًَ  6760الفىؾفاث في الػالم. أما مىعٍخاهُا ) ػوٍغاث ـ فضًٍغ

)خاس ي  هما ًخمخؼ اإلاغغب الػغبي الىبحر باخخُاَي هاةل مً اإلاىاعص الُاكُت زانت في الجؼاةغ مً الحضًض. 

، وفي لُبُا 2000ألف ًَ ؾىت  79000 مؿػىصـ الحمغاءـ غحن أمُىاؽ ـ العجُلت( ئط ونل ئهخاج الىفِ ئلى

غ ـ الىاحت ـ ؾبها( ونل ؤلاهخاج ؾىت  ألف ًَ مً الغاػ  82400ألف ًَ مً الىفِ و 70000ئلى  2000)الؿٍغ

في جىوـ واإلاغغب ألاكص ى فان الحلٌى  الُبُعي. وهما صولخان غًىجان في مىُلت الضٌو اإلاهضعة للىفِ أما

ت بِىما ال جؼاٌ مىعٍخاهُا جفخلغ ولُا ئلى  وآلاباع الىفُُت ال جمثل أهمُت هبحرة باليؿبت للحلٌى اللبِبت أو الجؼاةٍغ

  . ىاعص الُبُػُت باإلاىاَم الضازلُتاإلاىاعص الُاكُت. وجخمغهؼ هظه اإلا

 . ؼبكت الىلل واإلاىاـالث باإلاغشب العشبي .3

، وهي جلىم بضوع فػاٌ في جىظُم اإلاجاٌ جخمحز قبىت الىلل واإلاىانالث باإلاغغب الػغبي بالخىىع والخيامل

ِ الؿاخلي وطلً بؿبب الىثافت الؿياهُت وجىفغ مىاًَ الكغل وألاوكُت  الجغغافي. وجخمغهؼ بىثرة غلى الكٍغ

وجخيىن قبىت الىلل واإلاىانالث باإلاغغب الػغبي مً َغكاث وؾىً خضًضًت ومىاوئ الاكخهاصًت اإلاخىىغت. 

ت وهي جغبِ أكُاع اإلاغغب  تججاٍع  .الػغبي فُما بُنها. ولها صوع هام أًًا في هلل اإلاىخجاث واإلاباصالث الخجاٍع

 : وجخيىن هظه الكبىت مً

ت جغبِ بحن مغاهؼ ججمؼ الؿيان ومغاهؼ ؤلاهخاج أو مهالح أزغي. وجخمحز الجؼاةغ وشكاث:  - هامت وزاهٍى

هم ؾىت  104450ًبلغ َىٌ مجمىع الُغكاث بالجؼاةغ  واإلاغغب ألاكص ى بامخالن أٌَى قبىت َغكاث.

 . هم بىفـ الؿىت 18997هم، أما بخىوـ فبلغذ  57312، في خحن ًبلغ باإلاغغب ألاكص ى 1999

جىحض بيل مً جىوـ والجؼاةغ واإلاغغب ألاكص ى ومىعٍخاهُا وجإصي صوعا هاما  خىىه العكك الحذًذًت: -

هظغا ألهمُتها هجض أن صٌو اإلاغغب والىبحر،  ع اإلاغغب الػغبيفي هلل البًاتؼ واإلاىاص ألاولُت صازل أكُا

في خحن  2000هم ؾىت  1820الػغبي ًىلىنها أهمُت كهىي خُث ًبلغ َىٌ الؿىً الحضًضًت بخىوـ 

 . هم 4272ًبلغ َىلها بالجؼاةغ لىفـ الؿىت 

ت: - ت وبحٍش ِ الؿاخلي  خىىه حٍى جغبِ بحن أهم اإلاُاعاث واإلاىاوئ اإلاخمحزة بىثرتها زهىنا غلى الكٍغ

لس ي، وهي  وبالخدضًض غلى ؾىاخل اإلاغغب ألاكص ى ألنها جُل غلى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ واإلادُِ ألَا

ت مؼ الخاعج. حؿاهم بظلً في جيكُِ الحغهت ت الخجاٍع )خلم الىاصي بخىوـ ـ  ومً أهم اإلاىاوئ البدٍغ

ومً أهم  ،( وهىاهكٍى بمىعٍخاهُا لجؼاةغ بالجؼاةغ ـ الضاع البًُاء باإلاغغب ألاكص ى ـ َغابلـ بلُبُاا

اج بخىوؿـ الجؼاةغ بالجؼاةغـ الضاع البًُاء باإلاغغب ألاكص ى ـ َغابلـ بلُبُا وهىاهكٍى  اإلاُاعاث ) كَغ

 . ( بمىعٍخاهُا

 

ت باإلاغشب العشبي .4  . اإلابادالث الخجاٍس

ت مً أهم ملىماث الاكخهاصًاث في صٌو اإلاغغب الػغبي إلاا لها مً جأزحر غلى ؤلاهخاج  حػخبر اإلاباصالث الخجاٍع

والهىاغت والُض الػاملت...ئلخ. وحكهض هظه اإلاباصالث جُىعاث خؿب ظغوف الفترة التي ًخم فيها هظا الخباصٌ، 

% 88.5ئلى  1992% ؾىت 82خُث هجض مثال أن البالص الخىوؿُت كض اعجفػذ ناصعاث مىخجاتها الهىاغُت مً 

، هما 2000% ؾىت 3.1ئلى  1992% ؾىت 4.1، في خحن جغاحػذ ناصعاث اإلاىخجاث الفالخُت مً 2000ؾىت 
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. أما باليؿبت للجؼاةغ 2000% ؾىت 8.5ئلى  1992% ؾىت 14مً  تجغاحػذ ناصعاث اإلاىاص اإلاىجمُت والُاكٍى

ت   . 2000% ؾىت 80.1ئلى  1992% ؾىت 76.1مً  فلض اعجفػذ وؿبت ناصعاث اإلاىاص اإلاىجمُت والُاكٍى

 "الخُغ" جدُُض مىُلم مً ، 2001 ؾبخمبر 11 أخضار جدىالث بػض الػغبي اإلاغغب مىُلت أهمُت حػؼػث

ىُت ألاوعوبُت – الغغبُت للمهالح باليؿبت " التهضًض "و  بهظه الاؾتراجُجي الاهخمام مً ياغف مما – وألامٍغ

 غلى منها مدخمل تهضًض مغاكبت ألي وهىلُت " (xxviii)ؤلاعهابُت اإلاجمىغاث " ليكاٍ مدخملت جهضًغ هبإعة اإلاىُلت

لُت والجىىبُت اإلاخىؾُُت الكمالُت الجبهت  . الىكذ هفـ في ؤلافٍغ

ث اإلاخدضة حػامل أكُاع اإلاغغب الػغبي مؼ الىثحر مً الضٌو مثل اإلاجمىغت الاكخهاصًت ألاوعوبُت والىالًا

ىُت والُابان والكغق ألاوؾِ وعوؾُا الكغكُت وصٌو أزغي مخفغكت ولىً أغلى وؿبت جباصٌ ججاعي واهذ  ألامٍغ

ت فُما بحن البلضان  مؼ اإلاجمىغت الاكخهاصًت ألاوعبُت )جهضًغ وجىعٍض( بِىما هجض وؿبت اإلاباصالث الخجاٍع

عحُت عغم الجهىص الىبحرة والاجفاكُاث التي حشجؼ اإلاباصالث الخا % م5ًاإلاغاعبُت يػُفت حضا لم جهل ئلى 

ت بحن بلضان اإلاغغب الػغبي غلى غضص مدضوص مً  غلى الخباصٌ والخػاون فُما بُنها. وجلخهغ اإلاباصالث الخجاٍع

 . الىفِ الؿلؼ أبغػها

ٌ  باليؿبت هاما اؾتراجُجُا – اكخهاصًا عهاها الػغبي اإلاغغب مىُلت حكيل هما  فغجى  خُث الىبري  للضو

 ٌ ا ؾىكا اإلاىُلت صو ا واؾتهالهُا واكخهاصًا ججاٍع  مً ول حػخبر فُما وؿمت ملُىن  100 خىالي مً واؾدثماٍع

ً ولُبُا الجؼاةغ  5 حجمه ًفىق  ما الىفِ مً باخخُاَي الُاكىي  اإلاىُلت  والاؾدثماع في للُاكت هامحن مهضٍع

 مهضع عابؼ و مىخج زامـ الجؼاةغ وحػخبر الغاػ مً مىػب متر ملُاع  5000مإهضة و واهدكافاث نه مالًير

 . الُبُعي الغاػ مً غاإلاُا

 

 : ألاهميت الاكخفادًت لبلذان اإلاغشب العشبي .5

جخجلى ألاهمُت الاكخهاصًت لبلضان اإلاغغب الػغبي في اإلاىاعص الُبُػُت، مً زالٌ الثروة اإلاػضهُت 

ت اإلاهمت، لىً هظه اإلاىاعص جخىػع بكيل مخفاوث هما ؾبم أن حػغيىا له في صعاؾدىا هاجه بحن البلضان  والُاكٍى

ت، هما ًمىً لبلضان اإلاىُلت  الخمـ، مما ًدُذ ئمياهُت جدلُم الخيامل ؤلاكخهاصي بُنها غبر اإلاباصالث الخجاٍع

ؼ ئكخهاصًت مثل مكغوع أهبىب الغاػ الُبُعي بحن الجؼاةغ وأوعوبا مً أحل الخسفُف  أن حكترن في بىاء مكاَع

مً الخبػُت للخاعج. فالضٌو اإلاغاعبُت واكػت في مىاَم طاث اإلاىار اإلاػخضٌ ججزع أن جيىن أهثر كىة ئكخهاصًا 

ا مً غحرها مً الضٌو وهي كاصعة غلى ئهخاج مجمىغت مخىىغت مً اإلاىخجاث الفالخُت، هما أن مىاعصها  وغؿىٍغ

ؾهلت الاؾخسغاج و في هفـ الىكذ طاجه، هجض أن البلضان الىاكػت خٌى زِ الُبُػُت غاصة ما جيىن 

ؤلاؾخىاء، أو في مىاَم باعصة حضا مً الىغة ألاعيُت، ججزع الى أن جيىن مخسلفت ئكخهاصًا وصاةما جدذ عخمت 

 . بِئتها الُبُػُت

، وهظا همى ألاغضاص باإليافت الى غامل اإلاىار له جأزحر مباقغ غلى اإلاىاعص الؼعاغُت والحُىاهُت ل لضٌو

ت  ت وجىػغها، وهثافتها وهى ما ًغبِ الجغغافُا باإلكخهاص مً خُث أن الػىامل الُبُػُت  والبكٍغ البكٍغ

 .( xxix) مدضصاث هامت للىة أو يػف ؤلاكخهاص

( ملُىن 22هما ًخىفغ اإلاغغب الػغبي مً الىاخُت الؼعاغُت غلى مؿاخت جلضع بأهثر مً ازىان  وغكغون )

، و جخىفغ فُه أغلب اإلاىاص ألاولُت التي جدخاج ئليها الضٌو الهىاغُت و أهمها: الىفِ، الغاػ الُبُعي، (xxx)هىخاع
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–الحضًض، الغنام، والفىؾفاث، وهي اإلاىاعص ألاؾاؾُت التي واهذ وال جؼاٌ جىدس ي نبغت اكخهاصًت 

 .( xxxi) ئؾتراجُجُت بل وأؾاؽ للجزاغاث والحغوب

ؾُاس ي ًلُم غالكت بحن "اإلاىكؼ"، "الثروة" و "اللىة" فان خالت صٌو اإلاغغب -وئطا وان الخدلُل الجُى

الػغبي جًؼ هظه اإلاؿلمت جدذ مجهغ الدكىًُ، فغغم اإلاىكؼ ؤلاؾتراجُجي التي جدخله، وعغم الثرواث التي 

بر مدضصا جخمخؼ بها، ئال أنها ال جمثل أي وػن ئكخهاصي، وغلُه فان "الاؾخغالٌ الجضي" للمىكؼ والثروة ٌػخ

ئكخهاصي الحضًث الظي ًًُف الى اإلاىكؼ والثروة ول -أؾاؾُا لللىة ئطا ما أزظها بىحهت هظغ الخدلُل الجُى

غ"، و" الىفىط صازل ألاؾىق" همدضصاث أؾاؾُت لللىة ؤلاكخهاصًت  .( xxxii) مً "عأؽ اإلااٌ"، "البدث و الخٍُى

ئكخهاصي ئال أن هثرة وجىىع اإلاىاعص -جُىلىً،و غلى الغغم مً هظه اإلالاعبت التي ًلضمها الخدلُل ال

الُبُػُت جبلي اإلاىاعص الُبُػُت مً بحن اإلادضصاث اإلافخاخُت لللىة ؤلاكخهاصًت غلى ئغخباع أن اإلاىاعص الُبُػُت 

ت، الهىاغُت( وغلى هظا ألاؾاؽ  هي اإلااصة ألاؾاؾُت لليكاَاث ؤلاكخهاصًت الخللُضًت )الفالخت، الخجاٍع

ألاوؾِ، وامخضاصها اإلاغغب الػغبي أهمُت زانت في الؿُاؾاث الضولُت هظغا ئلى مىكػها جىدس ي مىُلت الكغق 

 .( xxxiii) ؤلاؾتراجُجي الغابِ بحن زالر كاعاث

ئيافت ئلى طلً ٌكيل اإلاغغب الػغبي همجاٌ حُى ؾُاس ي أهمُت بالغت ئكخهاصًا وئؾترجُجُا، هما أهه 

ت ومىاعص َبُػُت ًمثل مىُلت ج ىافـ لللىي الىبري، فمىُلت اإلاغغب الػغبي بهفتها ًخمخؼ بملىماث َاكٍى

ؼ  فًاء هفىط أوعوبي جللُضي زانت لضي فغوؿا، و التي حؿعى صاةما لخىَغـ هظا الىفىط، غبر اإلاكاَع

ئنُضمذ في بضاًت ،...ئلخ ( صفاع 5+  5 )مخىؾُُت، ؾُاؾُت الجىاع ألاوعوبُت-)الكغاهت ألاوعو ؤلاؾتراجُجُت

ىُت التي ويػذ اإلاىُلت )اإلاغغب الػغبي(  اللغن الجضًض، باللىة الىبري ألاولى صولُا الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت  ؤلاؾتراجُجُتيمً ئهخماماتها  يي، فالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الجضًضة واإلاخجضصة في ئَاع الخىؾؼ ألامٍغ

ؼ ومباصعاث للحىاع ولكغاهت مؼ صٌو اإلاىُلت منها َاكت ما هى ئ كخهاصي مً زالٌ بضوعها َغخذ مكاَع

 . مباصعة ئًؼوؿخاث

والاكخهاصًت بهفت زانت، واهدؿبذ  ئؾتراجُجُتوحكيل الجؼاةغ الضولت اإلادىعٍت، وطاث ألاهمُت الجُى 

ت قاؾػت حػلتها  ت وبدٍغ لُت مؿاخت، فهي طاث خضوص بٍغ الجؼاةغ هظه ألاهمُت مً وىنها أهبر صولت ئفٍغ

ئكخهاصًت هبحرة، فهي أفًل اإلاىخجحن للغاػ الُبُعي -أهمُت حُىمخفخدت غلى الػالم، فًال غلى أن للجؼاةغ 

ا، وبمؿخىي ئخخُاَي هبحر ًلضع ) 3ملُاع م 70في الػالم  (، هما أنها جمخلً مسؼوها 3ملُاع م 3690ؾىٍى

 .( xxxiv) ملُاع بغمُل 12ملُاع ًَ أي  1.7ئخخُاَا هفُُا ًلضع بـ 

ها اإلاغغب الػغبي، ما ػاٌ هظا ألازحر غحر مػغوف بكيل الاكخهاصًت التي ًدىػ  ؤلامياهُاثوغلى الغغم مً 

ىُت، هظا الجهل الظي حػبر غىامل غضم الاؾخلغاع في الجؼاةغ، والهػىباث  واف في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

البحروكغاَُت في اإلاغغب، ويُم الؿىق الخىوؿُت مً بحن الػىامل ألاهثر كضعة غلى جفؿحر يػف الخىاحض 

اإلاهخم حضا بمؿاةل  – (**)، و غلى هظا ألاؾاؽ ًدىم "ولُام ػاعجمان"(*)ٍيي في اإلاغغب الػغبيالاكخهاصي ألامغ 

لُا ىُت واإلاغغب الػغبي بأنها ال حػضوا أن جيىن مددكمت -قماٌ ئفٍغ  غلى الخجاعة بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
(xxxv ). 

زخاما ًمىً اللٌى أن وحىص الحلاةم ؾابلت الظهغ خٌى اإلاىُلت اإلاغاعبُت ال ٌػني أنها مىُلت جلؼ زاعج 

ىُت طلً أن اإلاغغب الػغبي ًأزظ أهمُخه باليؿبت للىالًاث ، الاهخماماث ؤلاكخهاصًت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت مً واكؼ غالكاجه مؼ مىاَم أزغي طاث أهمُت ئؾت ىُت، اإلاخدضة ألامٍغ راجُجُت باليؿبت للمهالح ألامٍغ
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لس ي بالكغق ألاوؾِ، وهي  وهىا ًىفي الخظهحر بأن اإلاغغب هى أخض الحللاث ألاؾاؾُت التي جغبِ اإلادُِ ألَا

ىُت بالػضًض مً الخدالفاث طاث الُابؼ اإلاخىىع مً حهت، وحػخبر  اإلاىُلت التي جغجبِ مؼ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىُت مً حهت أزغي الخؼان ألاؾاس ي للبتر ، زانت في ظل ئصعاهىا (xxxvi)وٌ باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .( xxxvii) لحلُلت أن اكخهاصًاث صٌو اإلاغغب الػغبي مً اكخهاصًاث اؾتهالهُت ولِؿذ ئهخاحُت
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